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Locaties waar de HVc actief is:

HistoriscH MuseuM 

Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Telefoon 010 450 00 80.

dief- eN duifHuisje 

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de histo-
rie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.

regeNteNkaMer VaN cappeLLeNHuis
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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de iNVoeriNg VaN de 
aLgeMeNe VerordeNiNg gegeVeNsVerwerkiNg 
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, trad op 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AGV) in werking. Om aan deze nieu-
we regelgeving te voldoen informeren wij u over uw privacy rechten en
het verwerken van uw persoonsgegevens als lid van de HVC.
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsge-
gevens, voor u samen:
* Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
* Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doel-

einden.
* U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
* U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlij-

ke data).
* Uw persoonlijke gegevens zijn bij de HVC goed beschermd.
U kunt ons Privacy beleid en Privacy reglement nalezen op de website van de
HVC : www.hvc-capelle.nl. Beiden zijn concepten omdat zij volgens de regel-
geving vastgesteld moeten worden in een Algemene Ledenvergadering. Wij
zullen dit onderwerp op de agenda voor de ALV 2019 zetten, maar u kunt
vooraf natuurlijk al naar het bestuur reageren.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp of over de beide concepten,
neemt u dan contact met ons op per e-mail aan info@hvc-capelle.nl of schrif-
telijk aan Postbus 136, 2900AC Capelle aan den IJssel..
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geiNteresseerd iN uw faMiLieVerLedeN? 
beZoek Het staMbooMcafÉ!
Voor belangstellenden in genealogie en stamboomonderzoek 
organiseert de HVC een stamboomcafé.
Elke derde vrijdag van de maand komen geïnteresseerden bij elkaar in De
Vijverhof tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus als
u meer wilt weten over uw familieverleden bent u van harte welkom.
Deelnemers helpen en informeren elkaar op het gebied van onderzoek naar
stamboomgegevens en de rol van het internet daarbij. Ook onderwerpen als
familienamen, de soorten archieven die geraadpleegd kunnen worden en der-
gelijke kunnen aan de orde komen. Wanneer we er niet uitkomen, bestaat al-
tijd de mogelijkheid om een expert uit te nodigen om vragen die er leven te
beantwoorden. De toegang (en de koffie en thee) is gratis.



ZaNdZakkeN Voor de deur!!!
opening van nieuwe expositie in het dief- en duifhuisje
Op zaterdag 14 april werd de nieuwe foto-expositie: De Ketensedijk, de
ramp van ‘53 en daarna geopend door hoogheemraad en oud-wethouder
van Capelle, de heer Paul van den Eijnden.
Na een welkomstwoord van voor-
zitter, Irma Camijn, en een speech
van Paul van den Eijnden, waarin
hij de ruim opgekomen toehoor-
ders wist te boeien met interessante
achtergrondinformatie over dijk-
versterkingprojecten, opende Van
den Eijnden de expositie door het
verslepen van de (symbolische)
zandzakken voor de deur.
Onder andere als gevolg van ‘De Ramp van ‘53’ voltrokken zich in de jaren
daarna grote veranderingen op en rond de Ketensedijk, zowel binnen als -bui-
tendijks. De Hollandsche IJsselkering en de Algerabrug werden gebouwd. In
de buurt van het Dief- en Duifhuisje werd het uitbreidingsplan ‘t Slot’ in gang
gezet. Een belangrijke ontwikkeling die eveneens middels foto’s uit de HVC-
Beeldbankcollectie wordt getoond.

De expositie werd samen-
gesteld door Paul Wey-
ling, coördinator van deze
expositie was Anneke van
den Bremen.
De opening markeert het
nieuwe seizoen waarin
het Dief- en Duifhuisje
kan worden bezocht. Die
periode loopt van april tot
en met oktober, iedere
tweede zaterdag van de

maand. De volgende gelegenheid om te komen kijken is dus op zaterdag 9 juni
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Om 14.00 uur kunt u dan tevens deelnemen aan een rondleiding door de direc-
te omgeving van het Dief- en Duifhuisje, waaronder het Slotpark. 

Dief- en Duifhuisje.....…. altijd wat te zien …...... altijd spannend!
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jaarVersLag werkgroep oNderZoek HVc 2017
De werkgroep Onderzoek HVC, bestaande uit Suus Boef - Hans Bolke-
stein -Henk Oldenhof - Paul Weyling en Anneke van den Bremen (coördi-
nator) is in 2017 opgehouden te bestaan. Verhuizing en het stellen van
andere prioriteiten door de deelnemers waren de voornaamste oorzaken
daarvoor.
De werkgroep heeft ongeveer vijf jaar bestaan. Tijdens een zeer geslaagd
etentje, ter afsluiting, werd de ‘productie’ van de afgelopen vijf jaar nog eens
onder de loep genomen.
- In 2012 werd begonnen met het vorm geven aan het thema Macht en

Pracht, in 2013 het thema van Open Monumentendag. Dit resulteerde in
exposities in het gemeentehuis, het Van Cappellenhuis en het Dief- en
Duifhuisje. Ook verscheen onder dezelfde titel het eerste themaboekje .

- Daarna werden de Capelse Steenplaatsen het onderwerp van onderzoek,
met een expositie in het Dief- en Duifhuisje. Vervolgens kwam in augus-
tus 2017 over dit onderwerp een tweede themaboekje uit. 

- Naar aanleiding van de dijkversterking kwam de expositie EEN DIJK
VAN EEN DIJK tot stand. In 2016 en 2017 te zien in het Dief- en Duif-
huisje.

Vanaf het begin was het een ad hoc werkgroep. 
Maar omdat iedereen zich steeds weer aan het volgende project verbond trok-
ken we toch 5 jaar samen op. Dat de bijeenkomsten steeds bij Suus Boef thuis
gehouden werden, waarvoor dank, heeft zeker bijgedragen aan de goede on-
derlinge sfeer. In die zin werd zelfs met enige weemoed afscheid genomen. 
Hoe nu verder………
Het doen van onderzoek is essentieel voor een historische vereniging. Verster-
king met nieuwe mensen is hard nodig. Tot op heden is dat niet gelukt.
Aarzel niet u op te geven als belangstellende voor (al dan niet begeleide)  deel-
name aan een werkgroep historisch onderzoek!
Druk uitoefenen op de politiek zodat het archief op termijn weer dicht bij Ca-
pelle te raadplegen valt, is eveneens noodzakelijk. Het maakt het doen van on-
derzoek beter mogelijk en meer aantrekkelijk. In die zin is het haast een basis-
voorwaarde.
Het was mij een genoegen vijf jaar lang projectcoördinator te zijn geweest. 

Anneke van den Bremen
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NotuLeN VaN de aLgeMeNe LedeNVergaderiNg 
op 14 Maart 2018
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, mevr. Irma Camijn, opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. De agenda wordt conform vastgesteld.
Er hebben zich tot de aanvang van de vergadering geen tegenkandidaten ge-
meld voor de twee vrijkomende bestuursfuncties. Aanwezig zijn 36 leden
Mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van mevr. P. Bogers, de heer en
mevr. Rijkaart van Cappellen, mevr. L. Verschoor, de heer C. Hartmans, de
heer C. Molenaar, de heer A, Uitbeijerse, de heer H. Goudriaan, de heer T. van
Delft, de heer T. Hoogeveen, mevr. A. de Koning, mevr. J. van Berkel en de
heer E. Geneugelijk.
Voor een tweetal leden was het feit dat 14 maart Biddag voor Gewas en Arbeid
is aanleiding voor het afzeggen. De voorzitter memoreerde dat de 14e maart
was gekozen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op de 21ste en dat
in de toekomst bij de vaststelling van de vergaderdatum ook rekening zal wor-
den gehouden met de Biddag.
Notulen van de ALV 2017
In de HVC Nieuwsbrief zijn helaas de notulen van de ALV 2016 terechtgeko-
men. De voorzitter geeft de mogelijkheid de in de vergadering uitgereikte no-
tulen door te lezen. Zij worden vervolgens vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen doet Bram van Bochove het voorstel om in de
Capelle kalender 2019 op het moment van drukken bekende evenementendata
door te geven zodat deze in de kalender kunnen worden opgenomen.
Hans Bolkestein vraagt naar eventuele gevolgen van het Rekenkamer onder-
zoek naar de besteding van gemeentelijke subsidie.
De voorzitter antwoordt dat de HVC zeer positief is beoordeeld en dat moge-
lijk extra (meetbare) eisen gesteld zullen worden aan de prestatieovereenkomst
met de gemeente.
Jaarverslag
Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.
Helaas ontbrak in het jaarverslag het verslag van de onderzoeksgroep. Dit zal
in de eerstkomende Nieuwsbrief worden rechtgezet. 
Paul Weyling mist een verslag over de HVC website en vraagt te onderzoeken
of er een teller op kan worden geplaatst zodat inzicht wordt verkregen in het
aantal bezoekers van onze website.
Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie 2018
Jan Pieters leest namens de kascontrolecommissie, bestaande uit hemzelf, Co-
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bie Eppenga en reservelid Peter Peters, het verslag voor en complimenteert de
penningmeester, Eric Steenhouwer, met de wijze waarop de administratie is
gevoerd. Op zijn voorstel verleent de vergadering hem en het bestuur dechar-
ge. De nieuwe commissie bestaat opnieuw uit de leden Pieters en Eppenga en
reservelid Peters.
Financieel verslag 2017 en begroting 2019
Aan de hand van enkele slides geeft de penningmeester enige toelichting op
zowel het verslag als de begroting.
Bestuursverkiezing
De aftredende en herkiesbare leden Anneke Scheffer en Anna Swets worden
met algemene stemmen herbenoemd in het bestuur. Zij ontvangen een applaus
voor hun bereidheid voor weer een periode van drie jaar zitting te nemen in het
bestuur.
Aandachtsgebieden 2018
Op basis van het vorig jaar opgestelde beleidsplan voor de periode 2017-2021
krijgen het lopende jaar de volgende drie onderwerpen speciale aandacht:
- Het formeren van een werkgroep onderzoek.
- Het opstellen van een programma van lezingen en het aanstellen van uit-

voerenden.
- Het organiseren van een ledenwerfactie met de nadruk op een verjonging

van het ledenbestand.
Ger Mulder vraagt of er specifieke onderwerpen zijn die op de nominatie staan
om onderzocht te worden. Jos Specht antwoordt dat dit de armenzorg, de ge-
zondheidszorg en de telefonie zouden kunnen zijn. Irma Camijn voegt daar aan
toe dat het onderzoekers uiteraard vrij staat om elk willekeurig onderwerp uit
de historie dat hen interesseert te onderzoeken.
Ger Mulder raadt Jos Specht aan contact op te nemen met Janny van Berkel,
die hem informatie over telefonie zou kunnen geven.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter kondigt een pauze aan van ca. 20 minuten waarna de lezing zal
plaatsvinden.
Sander Wassing, historicus, houdt een lezing over de tijd waarin Lieve van Ol-
lefen (1749-1816) een reisbeschrijving van Zuid Hollandse dorpen en steden
schreef, o.a. over Capelle aan den IJssel.
Onder dankzegging voor de lezing sluit de voorzitter de vergadering en nodigt
eenieder uit onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Jos Specht, secretaris
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dief- eN duifHuisjes iN de ‘bieb’
‘Bibliotheek aan den IJssel’ heropende maandag 8 februari 2018, na een
complete en geslaagde metamorfose, de centrumvestiging aan het Stads-
plein. Het contrast met de oude ‘bieb’ is groot, de ruimte is qua sfeer en
licht veel warmer en oogt thans als een hele grote gezellige huiskamer
waar het goed toeven is. 
In het midden staat een grote leestafel, langs de wanden kasten vol met boe-
ken, tafels met stoeltjes en bij elke tafel een stopcontact. Daarnaast zijn er in de
ruimte, die een hele mooie houten vloer heeft, moderne zithoeken waar je op
heerlijke stoelen en chesterfield banken rustig een boek of tijdschrift kan lezen.
Ook zijn er in de vernieuwde ‘bieb’ faciliteiten voor het houden van cursussen,
gesprekken en ontmoetingen en kan er worden gestudeerd. 
Op de verdieping staan twee zogenaamde studiecabines, rustige werk- lees-
praat- en studeerplekken in de vorm van ‘ons’ welbekende, eeuwenoude Dief-
en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan. Een leuke en bijzondere vondst van de
mensen van de ‘bieb’ en tegelijkertijd een goede promotie voor het echte ‘die-
vehuissie’, dat sinds september 1996 bekend staat als het ‘kleinste museum
van Nederland’, het nog enige bijgebouw van het Slot van Capelle (1612-
1798) dat gespaard is gebleven. 

Paul Weyling
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De Dief- en Duifhuis-
jes in de ‘bieb’ aan het
Stadsplein. 
Foto: Paul Weyling.

Onder: Dief- en Duif-
huisje circa 1932.

Aquarel: 
J. Verheul Dz.



sigaretteN VaN ‘eigeN teeLt’
Rokers hebben vanaf mei 1942 behalve geld ook een distributiebon nodig
voor het kopen van tabak, sigaren of sigaretten. Dit omdat vanwege de
Duitse bezetting en de oorlog op zee de aanvoer van tabak uit o.a. Ame-
rika, Brazilië en Nederlands-Indië is weggevallen. Daarnaast moet een
groot deel van de nog beschikbare tabaksproducten verplicht worden ge-
leverd aan de bezetter, die het meeste daarvan naar Duitsland en de ver-
schillende strijdtonelen afvoert.
Vanwege de hoge prijzen die als gevolg van de schaarste voor tabak worden
betaald, gaan veel tuinders over op het verbouwen van het (sub)tropisch ge-
was. Op een gegeven moment is er zo’n tekort aan tabak dat veel Nederlanders
overgaan op ‘eigen teelt’ - zoals het verbouwen van tabaksplanten door parti-
culieren wordt genoemd - wat zonder vergunning door de Duitsers is toege-
staan. Een en ander vergt veel geduld, want na het zaaien, groeien en oogsten
moeten de bladeren van de tabaksplant langdurig drogen. Na het drogen bren-
gen of sturen de ‘amateurtelers’ hun tabaksbladeren vervolgens naar de door
de Duitsers erkende sigaretten- of sigarenfabrieken en krijgen deze na betaling
terug in de vorm van sigaretten en/of sigaren.
Aanleiding voor het schrijven van het bovenstaande is de schenking van twee
in de Tweede Wereldoorlog gefabriceerde pakjes sigaretten van ‘eigen teelt’
aan de HVC door Capellenaar Martijn van de Berg. Het betreft twee gave vol-
le pakjes van het merk ‘MAGNET’, waarvoor de aan de Veerlaan in Rotter-
dam gevestigde fabrikant C.V. Zannis de ‘amateurteler’ 20 cent per stuk laat
betalen, inclusief de accijns van 4 cent.

Paul Weyling
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De voor- en achterzijde van de twee pakjes sigaretten van ‘eigen teelt’. 
Foto: Paul Weyling.



MiLitair toesteL VerLoor propeLLer iN capeLLe
Donderdagmiddag 11 oktober 1934 verloor een boven Capelle aan den
IJssel vliegend militair vliegtuig, een Fokker S4 met nummer 122, zijn
houten propeller. De luchtschroef stortte met een duizelingwekkende
snelheid naar beneden en sloeg met geweld in de grond op de tuinderij
van Maarten van Vuurde aan de ‘s-Gravenweg.
De twee inzittenden van het vliegtuig - de piloot die pas vijf dagen in het bezit
van een brevet was en de sergeant-instructeur Van Lienden - verkeerden acuut
in levensgevaar. Zij vlogen echter zonder propeller en voortstuwing koelbloe-
dig door. Na nog heel even te hebben rondgecirkeld konden zij hun ‘vliegma-
chien’ naast en ten westen van de Oude Laan - tussen de ‘s-Gravenweg en de
spoorbaan - gelukkig veilig en verder onbeschadigd aan de grond zetten in het
weiland dat eigendom was van Hendrik Verkade van de eeuwenoude boerde-
rij ‘s-Gravenweg 141.
Twee jaar eerder hadden twee vliegtuigen meer ruimte beschikbaar voor een
noodlanding in Capelle. Maandag 28 november 1932 maakte een onbekend
vliegtuig een gedwongen landing in een weide aan de Groenedijk om na het
opheffen van een storing weer op te stijgen en de reis naar Vliegveld Waalha-
ven in Rotterdam te vervolgen. Minder fortuinlijk liep het af op woensdag 28
februari 1932 met een vliegtuig van de Sunlight Zeepfabrieken uit Vlaardin-
gen, welke wegens een defect aan de motor eveneens een noodlanding in een
weiland aan de Groenedijk moest maken. Dit vliegtuig taxiede tegen wil en
dank te ver door, kwam in een sloot terecht en raakte zodanig beschadigd dat
het niet meer kon opstijgen en in stukken over de nog groene en onverharde
Groenedijk moest worden afgevoerd. Paul Weyling
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Links: De verloren propeller op de tuin van Van Vuurde. Midden: de Fokker S4 in het
weiland naast de Oude Laan, gezien vanaf de hoek met de ‘s-Gravenweg. Rechts: de ser-

geant-vlieginstructeur met de verloren propeller op de schouder.



geMeeNte capeLLe pLaatst iNforMatiebordeN 
op HistoriscHe pLaatseN
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op een zestal historisch interes-
sante plaatsen in de gemeente, informatieborden geplaatst. Het betreft
twee doorkijkpanelen en vier informatieborden.
De panelen en de borden werden geplaatst bij het Dief- en Duifhuisje, Edel-
manswoning, Gemaal, Oude Plaats, Scheepswerf Vuyk en het Sloteiland.
Over al deze plaatsen is aan ons Capellenaren en bezoekers van buiten veel te
vertellen. 
Veel van deze informatie is beschikbaar bij de Historische Vereniging, Op ver-
zoek van de gemeente werd aan onze leden Hans Bolkestein en Paul Weyling
gevraagd de teksten voor deze informatieborden samen te stellen, Hoewel niet
altijd deze, historisch correcte, teksten compleet werden aangehouden voor de
uiteindelijke informatiepanelen, zijn wij als Historische Vereniging Capelle
toch gelukkig met dit gemeentelijke initiatief. 
Hieronder het tekstbord van het paneel in de Oude Plaats.
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Ook van de doorkijkpanelen hierbij
een voorbeeld. Deze staat in het
Vuykpark en vertelt over de geschie-
denis van de Capelse scheepswerf.

Eenzelfde doorkijkpaneel is te be-
wonderen in het Slotpark. Vanuit het
juiste perspectief kijkend zie je de
contouren van het Slot van Capelle op
de plek waar het heeft gestaan.
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De bovenzijde van het paneel is transpa-
rant. Op de kunststof ruit is een afbeelding
geplaatst waarmee de illusie wordt gewekt
dat naar de werf wordt gekeken.

Op de doorkijkplaat hieronder ziet u de Ri-
beira Grande. Dit motorvrachtschip werd
gebouwd in opdracht van de Portugese re-

derij Carregadores Açoreanos. Het was
een koelschip
met 3800 ton

aan laadruim-
te  en 106 me-
ter lang, inge-
richt om fruit
van de Azoren
naar andere

landen te
brengen. Er

was aan
boord ook

ruimte voor
passagiers. 

Op 21 augus-
tus 1947 werd

het te water
gelaten. 

Foto: Paul
Weyling.



Het VerHaaL acHter de foto (17)
Maandag 4 februari 1980 stelden burgemeester en wethouders van Ca-
pelle aan den IJssel de gemeenteraad voor, een krediet beschikbaar te
stellen voor de sloop van het uit 1870 stammende poldergemaal aan
Dorpsstraat 9 en het bouwen van een nieuw volautomatisch en elektrisch
aangedreven gemaal op dezelfde locatie. Het voorstel werd met 16 stem-
men voor en 8 stemmen tegen aanvaard. Dit zeer tegen de zin van veel
Capellenaren, Bond Heemschut en de Vereniging tot behoud van ‘Oud-
Capelle’. Een beetje geschiedenis:
Van wind naar stoom
Door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden werd in april 1870 met
een grote meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen: ‘over te gaan
tot het stichten van een stoomgemaal voor de polders in de gemeente Cappel-
le op den IJssel’. Dit ter vervanging van de windwatermolens van de ‘Keeten-
schepolder’, de ‘Middelmolenspolder en ‘t Slot’ en de ‘Hoogdorpschepolder’,
polders die op 21 april 1832 door het uit een molen-, kroos- en slikmeester be-
staande bestuur onder de naam ‘Vereenigde Polders en ‘t Slot’ waren samen-
gevoegd. Later werd de naam gewijzigd in ‘Gecombineerde polders in Cappel-
le op ‘d IJssel’. Het bestuur van de ‘vereenigde’ polders bestond na de samen-
voeging uit een schout als voorzitter en drie molenmeesters. Het besluit ‘tot het
stichten van een stoomgemaal’ voor de Capelse polders werd genomen in de
tijd van het droogleggen van het plassengebied dat we nu kennen als de polder
Prins Alexander (PAP). Wellicht was het polderbestuur - dat haar beheersge-
bied als gevolg van de drooglegging van de plassen zag teruggebracht van
1270 tot 770 hectare - tot deze beslissing gekomen na een bezoek aan de
stoomgemalen van de nieuwe polder en het gewaarworden van de grote hoe-
veelheden water die met de door stoom aangedreven vijzels en pompen konden
worden weggewerkt.
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Het oude poldergemaal in bouwkundig deplorabele toestand in de periode dat de 
gemeenteraad moest beslissen over renoveren of slopen en nieuwbouw. 

Foto: Pieter Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.



Het stoomgemaal bouwde men op de ‘Middelmolenseboezem’ bij de bestaan-
de spuisluis, direct ten oosten van steenplaats ‘De Oude Plaats’, die ongeveer
tegelijkertijd werd uitgebreid met een derde steenoven en een stoommachine
ten behoeve van het aandrijven van een kleimolen en steenvormmachine. Het
te stichten stoomgemaal werd in juli 1870 aanbesteed in twee percelen. Voor
het eerste perceel - het maken van de gebouwen en alles wat nodig was voor de
plaatsing van een ‘schepradstoomgemaal’ - waren acht inschrijvers. Hoogste
inschrijver was de heer C. Bosman uit Arnhem, hij offreerde een bedrag van 
ƒ 34.500 (€ 15.682). De man die met een bedrag van ƒ 30.412 (€ 13.824) als
laagste inschreef en daarmee de opdracht kreeg, was Peter Schreuders uit Ke-
dichem. IJzergieterij ‘De Prins van Oranje’ uit ‘s-Gravenhage fabriceerde en
leverde het ‘schepradstoomgemaal met centrifugaalpomp’. De opdracht voor
het 2e perceel - sloop en grondwerk- ging voor ƒ 465 (€ 211) naar Teunis
Mudde uit Lekkerkerk. Aan Hendrik Zaanen uit Ammerstol werd het tijdelijk
afdammen van de spuisluis gegund. Hardinxvelder Leendert Brand Dzn. werd
belast met het uitgraven van de hoge- en lage boezem langs de Oostkade van
de ‘Middelmolenspolder’, het doorgraven van de dwarslopende boezemkade
tot in de poldersloot in het verlengde van de boezem en het dempen van de
lage boezem langs de Westkade van dezelfde polder.
Eind maart 1871 was het zover dat het nieuwe stoomgemaal in bedrijf kon
worden gesteld. Of dit heugelijke feit een officieel tintje kreeg leek niet meer
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‘Schets der situatie’ (1870) van het ‘Stoomgemaal voor de Gecombineerde Polders Cap-
pelle o/d IJssel’. Tekening: collectie Paul Weyling.



na te gaan, wel is bekend dat het proefdraaien en de oplevering ‘uitmuntend’
verliep. Vervolgens werden de vier windwatermolens in de achtergelegen pol-
ders buitendienst gesteld en (helaas) afgebroken: de wipmolens van de ‘Keet-
enschepolder’ (bouwjaar 1641), de ‘Hoogdorpschepolder’ (bouwjaar voor
1832) en de ‘Middelmolenspolder’ (bouwjaar 1739) rond 1873, de ronde ste-
nen grondzeiler van de ‘Middelmolenspolder’ (bouwjaar 1641) in 1871, kort
nadat het stoomgemaal in bedrijf was gesteld. De bestuursleden van de ‘Ge-
combineerde polders’ heetten sindsdien schout en heemraden en de naam ‘mo-
lenmeester’ verdween.
In 1903 stelden schout en heemraden vast dat de kosten van noodzakelijke re-
paraties aan stoommachine, scheprad, centrifugaalpomp en de twee stoomke-
tels zo hoog uitvielen dat het beter was de hele bemalingsinstallatie te vervan-
gen. Ergens in december vond daarom een aanbesteding plaats voor de leve-
ring van een nieuwe stoommachine, centrifugaalpomp en stoomketel. Er waren
vier inschrijvers, te weten: ‘Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fij-
enoord’ te Rotterdam (ƒ 13.600 = € 6.182), ‘Machinefabriek Katendrecht’ te
Rotterdam (ƒ 14.000 = € 6.818), ‘Maatschappij du Phoenix’ te Gent, België
(ƒ 14.000 = € 6.818) en de ‘Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoor-
wegmaterieel’ te Amsterdam (ƒ 15.600 = € 7.091). Het karwei werd rond 2 ja-
nuari 1904 gegund aan ‘Mij. Fijenoord’, een bedrijf dat onder de naam ‘Eta-
blissement Fijenoord’ op 10 november 1825 werd opgericht door de bekende
stoommachinepionier Gerhard Moritz Roentgen (1795-1852).
Van stoom naar olie
“Het BESTUUR van den POLDER CAPPELLE o/d. IJSSEL, te Capelle a/d
IJssel zal op 22 april a.s., des voormiddags ten 11 ure, in het Vereenigingsge-
bouw van den Heer S. de Wit te Capelle a/d. IJssel AANBESTEDEN: Het
OMBOUWEN van het bestaande STOOMGEMAAL van den Polder Cappel-
le o/d. IJssel met daarmede in verband staande beton-, bouw- en grondwer-
ken. Bestek en voorwaarden zijn te verkrijgen à ƒ 3,50 vanaf 7 april a.s. bij de
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Het stoomgemaal
rond 1918 met op
de achtergrond’,
achter de arbei-

dershuisjes van de
voormalige steen-
plaats, de wieken
van korenmolen

‘De Hoop’. 
Foto: collectie

HVC-Beeldbank en
verbeterd door

Cees Hartmans.



firma W.C. & K. DE WIT, Ingeni-
eurs, Prins Hendrikkade 183, Am-
sterdam”. Zo luidde de tekst van
een advertentie in het Rotter-
damsch Nieuwsblad van 6 en 9
april 1927. De uitkomst was dat de
‘NV Appingedammer Bronsmoto-
renfabriek’ te Appingedam op-
dracht kreeg voor de levering van
een ‘ruwoliemotor’ en alles wat
daarbij hoort. De ‘Machinefabriek
Gebroeders Stork’ te Hengelo
mocht de centrifugaalpomp en
‘aanhorige’ zaken leveren, terwijl
aan ‘Gebroeders Groeneweg’ uit
Barendrecht het sloop- bouw- en
grondwerk werd gegund. De over-
bodig geworden 23-jaar oude
stoommachine, stoomketel en cen-
trifugaalpomp werden verkocht aan
‘A. Rijsdijk Boss en Zonen’ te
Hendrik-Ido-Ambacht, een bijzonder bedrijf dat werd opgericht door Arie
Rijsdijk en zijn geëmancipeerde echtgenote Fronica Boss, een domineesdoch-
ter die haar ‘mannetje’ stond in de wereld van het ‘grote schroot’. De ‘ruw-
oliemotor’, die als opvolger van de stoommachine door de motorenfabriek uit
Appingedam werd geïnstalleerd, was een ‘Brons’ (type 3CL 35) met een ver-
mogen van 105 pk/77kW. De drie cilinder was kort voor de Eerste Wereldoor-
log in productie genomen. Als voortstuwingsmotor werd deze zeer populair in
de kust- en binnenvaart. Ook als stationaire motor werden er honderden van
verkocht, met name naar voormalig Nederlands-Indië. In 1940 werd de
‘Brons’ van het poldergemaal omgebouwd tot injectiemotor (verdieseld),
waardoor het vermogen werd opgevoerd tot 135pk/99kW.
Behoud of sloop
Na 50 jaar bleek het motorgemaal aan vervanging toe, ook de bouwkundige
staat van het meer dan dubbel zo oude pand waarin de bemalingsinstallatie
stond was niet optimaal. Een en ander werd in 1977 bevestigd in een rapporta-
ge waarin drie alternatieven werden genoemd: A. renovatie van het gebouw en
het plaatsen een nieuwe dieselmotor; B. idem als in A maar met een elektro-
motor; C. nieuwbouw op een andere plaats (dit stuitte op bezwaren van de Pro-
vincie en het Hoogheemraadschap, waarna een vierde alternatief op tafel
kwam); D. nieuwbouw op de plaats van het oude gemaal. Het laatste plan was
volgens het college – technische en financieel - de meest verantwoorde oplos-
sing. B&W stelden daarom op maandag 4 februari 1980 aan de gemeenteraad
voor: ‘een krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van het poldergemaal
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Wandbord dat in 1927 werd aangeboden aan
het bestuur van de Gecombineerde Polders in
Cappelle op d’IJssel en nu ter herinnering
aan het oude gemaal in het nieuwe aan de
wand hangt. Foto Paul Weyling, aangepast

door Cees Hartmans.



aan Dorpsstraat 9 en het bouwen van een nieuw volautomatisch en elektrisch
aangedreven gemaal op dezelfde locatie’. Hoe verschillend daarover in de raad
toen werd gedacht bleek uit de volgende uitspraken. Raadslid Jelle IJpma
(PvdA): “…de hoge cultuur-historische waarde is niet of nauwelijks in het
voorstel genoemd. Ik vind het namelijk echt zonde om het gebouwtje te slopen.
Het vertegenwoordigt een herinnering aan een voorbij periode in Capelle;
misschien is het niet echt een monument in absolute zin, maar het is wel één
van de weinige gebouwen met enige historische waarde in de van nieuwbouw
zwelgende groeikern-gemeente Capelle. Bovendien staat het gemaal op een
naar mijn idee bijzonder leuke plaats, een soort parkachtig pleintje omringd
door de dijk, het als monument erkende politiebureau (Dorpsstraat 3) en een
aantal heel aardige woningen. Dat stukje oud-Capelle, zoals het tot nu toe
werd behandeld, past bovendien uitstekend bij een eventueel voor recreatie
aantrekkelijk te maken IJsseloever”. Daartegenover stond de reactie van raads-
lid en oud-wethouder Henk Verwoerd (PvdA): “Ik stel vast dat het hier om het
meest krakkemikkige, vieze, rotte en wrakkige bouwsel gaat dat in onze ge-
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West- en zuidgevel van het
oude gemaal kort voor de

sloop, gezien vanaf de in 1909
aangelegde afrit van de Dorps-
straat naar de Plantsoenstraat.
De woning links betref Water-

loostraat 2. 
Foto: Han van Senus, 

collectie HVC-Beeldbank.

Oostgevel van het oude ge-
maal kort voor de sloop, ge-
zien vanaf de Dorpsstraat ter
hoogte van huisnummer 56. 

Foto: Han van Senus, 
collectie HVC-Beeldbank.



meente kan worden aangetroffen. Het enige authentieke is een soort gevelsteen
die werkelijk nergens op slaat. In de periode, waarin ik de portefeuille beheer-
de die mijn collega Eerhart nu beheert, heb ik de commissie B een keer meege-
nomen naar het gemaal. Men had het lef niet om het gemaal echt te betreden
en waagde zich alleen in de machineruimte, omdat een ambtelijke beschou-
wing ook een leek duidelijk maakte dat het gemaal verkeert in een staat die ik
zoeven op plastische wijze heb weergegeven”. Wethouder Ron Eerhart (CDA)
over de cultuurhistorische waarde van het gemaal: “Welnu, dat is erg subjec-
tief. Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk, maar ik krijg toch de indruk
dat men hier praat over een oud, historisch gemaal dat niet meer behoeft te
functioneren. Als dat zo zou zijn, was ik ook voorstander van handhaving,
maar zo is het niet. Dit gemaal dient dag en nacht te functioneren…“. En zo
ging het debat tot in de kleine uurtjes verder, waarna het voorstel van B&W in
stemming werd gebracht en met 16 tegen 8 stemmen werd aanvaard. Vóór
stemden 4 leden van het CDA, 5 leden van de PvdA, 4 leden van de VVD en
3 leden van de SGP/GPV, tégen waren 4 leden van D66 en 4 leden van de
PvdA.
Het raadsbesluit tot sloop van het karakteristieke en uit ijsselsteentjes opge-
trokken gemaal werd in Capelle niet met gejuich en hoorngeschal ontvangen.
Meerdere inwoners (met name uit de Oude Plaats en Dorp), alsmede de naar
aanleiding van de reeds eind 1979 dreigende sloop op 27 februari 1980 opge-
richte ‘Vereniging tot behoud van ‘Oud-Capelle’ (VOC) en ‘Bond Heemschut’
maakten daarom bezwaar. Dit met als doel het toen honderdtien jaar oude ge-
maal, inclusief de ruim vijftig jaar oude bijzondere ‘Brons’, voor het nage-
slacht te bewaren. De VOC spande o.l.v. voorzitter Arnoud Voet, meerdere
procedures aan. Op 13 augustus 1980 bijvoorbeeld, vond een hoorzitting plaats
bij de gemeentelijke AROB-commissie (Administratieve Rechtspraak Over-
heidsbeschikkingen), die op 27 november 1980 een vervolg kreeg. Gesteld
werd dat het poldergemaal niet alleen industrieel-archeologische waarde had,
maar ook een technische-historische, beide van groot plaatselijk belang. Eve-
neens werd te berde gebracht, dat het relatief gering aantal monumenten in Ca-
pelle aan den IJssel en het ontbreken van een omvangrijke historische bebou-
wing, de instandhouding van het oude gemaal alleen maar rechtvaardigde. Een
deel van de AROB-commissie deelde het standpunt van de VOC en vond dat
getracht moest worden om het gemaal te behouden en te renoveren. Een ziens-
wijze waar de gemeenteraad het op 9 februari 1981 grotendeels niet mee eens
bleek te zijn. Intussen was als gevolg van de bezwaren de sloop uitgesteld en
onderging de Brons-motor een revisie, waarna deze als vanouds weer draaide
als ‘een tierelier’. Ook het feit dat in de periode november tot en met maart
geen werkzaamheden in het dijklichaam mochten worden verricht zorgde voor
vertraging. Sloop en nieuwbouw moesten door nieuwe vertwijfelde en vergeef-
se pogingen van de VOC het gemaal te behouden – onder andere vanwege
nieuwe procedures bij het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland en de Raad
van State – nog verder worden opgeschort.
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Nieuwbouw
Dinsdag 9 februari 1982 was het eindelijk zover dat na twee jaar ‘steggelen’
door de gemeente Capelle bij het Hoogheemraadschap van Schieland vergun-
ning kon worden aangevraagd ‘voor het slopen van het bestaande gemaal met
uitstroomkoker gelegen aan de Plantsoenstraat (het juiste adres is Dorpsstraat
9) en het bouwen ter plaatse van een nieuw gemaal, met stalen uitstroomkoker
en aanvullende civiele werken’. Schieland liet op 25 mei 1982 weten geen be-
zwaar te hebben dat vooruitlopend op de definitieve vergunning reeds werd
aangevangen met het slopen van het bestaande gemaal maar stelde daar wel
een aantal dure voorwaarden aan. Onder andere: ‘De bestaande bebouwing
moet inclusief de fundering geheel worden verwijderd tot minimaal 1 meter
onder het maaiveld’ en ‘Indien na het slopen van het gemaal, om welke reden
dan ook, niet wordt begonnen met de bouw van een nieuw gemaal, dan moet
de ontstane put geheel worden aangevuld met goede, door de ingenieur van
Schieland, goed te keuren, kleigrond’. Alsmede dat ‘de werkzaamheden moe-
ten zijn voltooid voor 1 oktober 1982’. Een en ander bleek echter niet alleen
heel duur, maar was qua tijd ook niet haalbaar. De definitieve vergunning van
Schieland kwam uiteindelijk pas op 11 oktober, elf dagen na het begin van het
stormseizoen, een periode waarin extra gevaarlijke en hoge waterstanden kon-
den voorkomen. En dat hield in, dat pas na 15 april 1983 met het echte werk
kon worden begonnen.
Op 25 mei 1983 was het zover dat de firma Gebr. de Waard Sloopwerken uit
Gouda begon met de sloop van het oude gemaal. Het poldergemaal was sinds
1 juli 1974 eigendom van de gemeente Capelle aan den IJssel, die tegelijkertijd
de taken van het polderbestuur had overgenomen. Direct aansluitend aan de
sloop startte het Capelse aannemersbedrijf Van Hoorn B.V. met de bouw van
het nieuwe volautomatische elektrisch bediend gemaal. De ruim 55-jaar oude

Overdracht van de Brons-motor, op
de afrit van de Dorpsstraat naar de
Plantsoenstraat, door burgemeester
L. van Leeuwen aan de heer L. ten

Have (links) van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum. Rechts opzich-

ter/technisch ambtenaar C. van Dam-
me. Achter hem het reeds voor een

deel gesloopte oude gemaal. 
Foto: Han van Senus, 

collectie HVC-Beeldbank.
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Brons-motor van het historische gemaal werd gered van de schroothoop en
door het Capelse gemeentebestuur geschonken aan het Noordelijk Scheep-
vaartmuseum aan de Brugstraat in de stad Groningen. Een pleister op de won-
de voor de tegenstanders van het afbreken van het gemaal. Vrijdag 27 mei
1983 werd de motor uit het deels reeds gesloopte gemaal getakeld en op de af-
rit van de Dorpsstraat naar de Plantsoenstraat overgedragen aan de heer L. ten
Have, conservator techniek van het museum. De schenking betekende een
waardevolle aanvulling op de collectie motoren van het museum, dat zich met
name richt op de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en
scheepsbouw. De motor kreeg een prominente plek binnen de in het najaar van
1983 geopende motorenhal van het museum. Het ‘onder de pannen’ brengen
van de ruwoliemotor uit Capelle leverde nog de nodige problemen op. Toen op
11 augustus twee heftrucks de ‘Brons’ de nieuwe ‘expositieruimte voor oude
scheepsmotoren’ naar binnen wilde schuiven, kon nog maar net worden voor-
komen dat het 10-ton wegende gevaarte kapseisde. Er moest vervolgens een
kraan aan te pas komen, die de motor optilde en half in de deuropening van de
motorenhal plaatste. Van daar kon de motor ‘op rolletjes’ naar zijn plaats tus-
sen de andere historische motoren worden gemanoeuvreerd. De motor kan he-
laas niet meer draaien en dat is vooral jammer voor de Capellenaren die zich
het regelmatige en mooie nostalgische geluid van de ‘Brons’ nog kunnen her-
inneren. Ongetwijfeld zullen de mensen die de motor in Groningen gingen be-
kijken en hem hebben gekend, daarbij gedacht hebben aan Arie Maat (1901-
1973), de man die van 1930 tot 1970 machinist van het motorgemaal was. Een
vakman die met de ‘Brons’ kon lezen schrijven en zijn werk tussen 1930 en
begin jaren ‘50 combineerde met het drijven van een garagebedrijf en daarna
met een parttime dienstverband bij Motorenbedrijf G. Olthof in Capelle-West.
Opvolger Wim Slob (Willem, 1932-2000), eveneens een bekende Capellenaar,
combineerde het werk op ‘het watermesien’, zoals het gemaal in de volksmond
werd genoemd, 12 jaar lang met zijn eigen veelzijdige loonbedrijf.

De ‘Brons’ in de motoren-
hal van het Noordelijk

Scheepvaartmuseum in de
stad Groningen. 

Foto: Paul Weyling.



Het nieuwe gemaal in bedrijf
Het nieuwe volautomatisch en elektrisch aangedreven gemaal, dat qua exteri-
eur redelijk in de omgeving paste, werd op 1 maart 1984 in bedrijf gesteld door
wethouder Ron Eerhart (CDA). Het functioneren van het nieuwe gemaal liet in
de eerste maanden van haar bestaan enigszins te wensen over. De problemen
met de pompen konden echter binnen enkele maanden worden opgelost. Na de
overdracht van het waterkwantiteitsbeheer per 1 januari 1996 ging het eigen-
dom en beheer van het poldergemaal over naar het Hoogheemraadschap van
Schieland, evenals het onderhoud van de hoofdwatergangen en overige wate-
ren in Capelle aan den IJssel.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel, 

inventarisnummers 1081 en 1082.
- Inventaris Hoogheemraadschap van Schieland (2002).
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Het nieuwe gemaal gezien vanaf de Plantsoenstraat. Op de achtergrond rechts, het 
gemeentelijk monument Dorpsstraat 56. Inzet het oude gemaal. Foto: Cees Hartmans.



geVoNdeN, eeN utrecHtse duit
HVC-lid Cees van der Kraan toonde enige tijd geleden een munt die hij
had gekregen van oud-volkstuinder Henk Bovekerk. Deze vond het geld-
stuk tijdens het spitten van zijn ‘aardappelland’ op het volkstuincomplex
van Volkstuinvereniging ‘Nut en Genoegen’, gelegen tussen de spoor-
baan en de Middelwatering, halverwege de Oude Laan. 
Op de ene zijde van de verweerde munt staat ‘Stad Utrecht’ met daaronder het
jaartal 1788, op de andere het gekroonde stadswapen van Utrecht, vastgehou-
den door twee leeuwen. Het jaartal 1788 wijst erop dat het gaat om het laatste
model van de Utrechtse duit, welk type van 1780 tot en met 1793 geslagen is.
Hoe komt een Utrechtse duit terecht in een weiland midden in de Middelmo-
lenspolder?
In verband met de ontwikkeling van het ‘Uitbreidingsplan ‘t Slot’ moesten in
1952 tientallen Capelse volkstuinders hun ‘aardappelland’ (zoals een volkstuin
toen werd genoemd) rond het Dief- en Duifhuisje ontruimen. De strijd voor
een vervangende tuin resulteerde op 1 oktober 1953 in de oprichting van
‘Volkstuinvereniging Nut en Genoegen’ en het op 26 juni 1954 geopende tui-
nencomplex aan de Oude Laan. Enig onderzoek leverde op dat het nieuwe
complex deels is opgehoogd met grond, die ten behoeve van de aanleg van de
afrit van de dijk naar de Slotlaan, tussen het Koetshuis en het Dief- en Duif-
huisje tot iets onder het grondwaterniveau is afgegraven. Denkbaar is dat de
duit daar eind 18e eeuw verloren is en met het verplaatsen van de grond mee is
verhuisd naar het volkstuincomplex aan de Oude Laan. Maar het kan zomaar
ook anders zijn!

Paul Weyling.
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De Oude Laan in
1954 gezien vanaf
de spoorbaan, de
huidige Abram van
Rijckevorselweg, in
de richting van de
Dorpsstraat en de
Ketensedijk. Links
het tuinencomplex
van ‘Nut en Genoe-
gen’ in aanleg.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank



cHiNees autoModeL Met capeLse Historie
Van Adri den Boer, secretaris van de Historische Vereniging Nieuwerkerk
aan den IJssel (HVN) ontvingen wij het volgende bericht:
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) verwierf ooit
kleine Chinese automodelletjes met als opschrift: ‘Bodedienst K. Neleman
1954-1994 tel. 289’. 

Eentje werd er recent zonder toelichting opgenomen in een wisselexpositie
over transport. Daarbij bleek uit een publiekstip de Capelse herkomst. De tele-
foongids van 1956 vermeldt Bodedienst K. Neleman jr., v.h. Bode Lit, Capel-
seweg 220, tel. K1804-289. Latere bedrijfsgegevens zijn ‘s-Gravenweg 339A,
tel. 010-4506289 (let op de laatste drie eendere cijfers). 
Men had een dagelijkse bodedienst van Capelle op Rotterdam v.v. De HVC
bezat dit model nog niet en HVN staat er daaraan graag eentje af.

Adri den Boer, secretaris HVN
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opsporiNg VerZocHt!
Martin van Holst bouwde tussen de zomers van 2003 en 2006 een fraaie
en gedetailleerde maquette van het laatste Capelse spoorwegstation aan
de Kerk laan. Deze maquette, een diorama eigenlijk, kreeg een ereplaats
in ‘Capelle aan het Spoor’, een expositie die op zaterdag 3 juni 2006
door wethouder Hans Jacobs (VVD) officieel werd geopend en tot 18 au-
gustus 2007 in het Historisch Museum kon worden bezocht. ‘Capelle aan
het Spoor’ was een succes en trok 1696 bezoekers.
De maquette van het station was zo mooi, dat deze eigenlijk een permanente
plaats in het museum verdiende. Helaas liet de beperkte ruimte dat niet toe en
moest door de HVC van koop worden afgezien. Ook bij de bouwer thuis was
vanwege een nieuw modelbouwproject geen plaats meer. De gemeente bood
uitkomst en zorgde ervoor dat de maquette ergens een plek kreeg. Echter nu,
ruim 10 jaar later, is niet meer bekend waar! Daarom de vraag: Wie weet waar
de maquette van het station (zie foto) is gebleven?

Paul Weyling
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Het station aan de Kerklaan werd in 1915 ge-
bouwd. Op de begane grond bevonden zich de
dienstruimten, de wachtkamers en een bagage-
en goederenopslag. De stationschef woonde
met zijn gezin op de bovenverdiepingen. Op 7
oktober 1935 werd het station voor passagiers
gesloten, waarna het nog tot rond 1950 als goederenstation dienst deed. In
1937 werd het gebouw zodanig verbouwd dat er drie gezinnen in konden wo-
nen. De dienstruimten werden verhuurd als opslag. Zondag 4 oktober 1953
passeerde hier, op het baanvak Nieuwerkerk-Kortenoord -Rotterdam-Maas
(1855-1953), de laatste trein. Het station werd vanwege de aanleg van de
Abram van Rijckevorselweg in maart 1964 gesloopt.

Foto: Joost van Leest
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Het verhaal over de M.E.G.G.A. en Jan van Steenis (HVC-Nieuwsbrief jrg.30,
nr.3, pag.93) maakte bij mij weer wat herinneringen los. Ook al door de mooie
foto van het huis van Schaap en de werkplaats erachter. Dat zag je steeds als
je lopend uit school vanaf de dijk de hol naar de Oude Plaats afkwam. Als je
rechts van het huis doorliep kwam je bij de bakkerij van Roos, oom Henk met
Jan, Jasper en Jaap. Op zondagmorgen gingen mijn vader en ik naar de bak-
kerij en dan at de hele familie de niet verkochte tompouces op. De
M.E.G.G.A.-autobussen met de generator erachter reden van Rotterdam naar
het kerkplein op het dorp. Waaghalzen holden achter de generator aan en bij
sneeuw lieten ze zich trekken. Dat is Kees Kwakernaak op de een of andere
manier fataal geworden. Zijn been werd overreden en later hinkte hij naar
school met een ongelukkig been. Ik weet niet wat er van hem geworden is. Jan
van Steenis woonde schuin tegenover onze winkel. Ik kwam graag bij hem
want hij maakte mooie dingen met een figuurzaag en dat heb ik van hem ge-
leerd. Als ik nu 75 jaar later, iets in mijn schuur pruts of repareer met een fi-
guurzaag, dan komt het beeld van Jan van Steenis, de Oude Plaats en de
M.E.G.G.A. weer helemaal terug. Paul, bedankt voor je verhaal!

Johan den Toom, Doorn

Ook Bets Koen-van Steenis, de oudste dochter
van buschauffeur Jan van Steenis, weet van de ge-
vaarlijke capriolen die de op de houtgasgenerator-
aanhanger meeliftende kwajongens uithaalden:
‘Als mijn vader avonddienst had bracht ik hem al-
tijd zijn ‘pakkie brood’. Ik stapte dan rond vijf uur
op de dijk bij de sigarenwinkel van Van der Vlist
bij pa in de bus, gaf hem zijn boterhammen en
reed dan mee naar Dorp, om vandaar weer mee
terug te rijden naar de Oude Plaats. In de tijd van
het houtgas vroeg hij mij altijd achterin de bus te
gaan zitten en hem meteen te waarschuwen als er
bij het wegrijden jongens op de houtgasgenera-
toraanhanger sprongen. Dit vanwege een jongen
die verschrikkelijk zijn handen aan de gloeiend-
hete ketel had gebrand, omdat hij tijdens de rit
niet van de aanhanger af durfde te springen. Mijn
vader is toen aan het eindpunt met die jongen di-
rect naar dokter Zandbergen gegaan, die de
brandwonden heeft verzorgd’.

Paul Weyling

reacties VaN LeZers

Jan van Steenis bezig met het
vullen van de houtgasgenera-
tor. Zijn dochter Bets poseert
intussen voor de fotograaf.

Foto: collectie 
HVC-Beeldbank. 



storMVLoed aaN de ijsseL Nu Met kortiNg
Verkrijgbaar iN Het dief- eN duifHuisje

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat zuid-
west Nederland zwaar getroffen werd
door de watersnoodramp. Capelle kroop
in de Rampnacht door het oog van de
naald. De Ketensedijk, nabij het Dief- en
Duifhuisje, kreeg het zwaar te verduren.
De foto-expositie deze zomer in het Dief-
en Duifhuisje besteedt hier ruim aandacht
aan. 
Onder andere als gevolg van ‘De Ramp
van ‘53’ voltrokken zich in de jaren daar-
na grote veranderingen op en rond de Ke-
tensedijk, zowel binnen- als buitendijks.
De Hollandsche IJsselkering en de Alge-
rabrug werden gebouwd. In de buurt van
het Dief- en Duifhuisje werd het uitbrei-
dingsplan ‘t Slot’ in gang gezet. Een be-

langrijke ontwikkeling die eveneens middels foto’s uit de HVC-collectie
wordt getoond. En er is aandacht voor de bedrijvigheid die er was in die
jaren, maar die nu geheel is verdwenen, zoals Feenstra Beton, de touw-
baan en de drijvende houtopslag.
bij 50 jaar stormvloedkering
Deze expositie is de aanleiding extra aandacht te vragen voor het boekje
Stormvloed aan De IJssel uit 2008. Over de noodzaak van de Algerabrug
en storm vloed kering werd destijds in de politiek heel lang gesproken. De
omvang van ‘De Ramp van ‘53’ maakte in één klap een einde aan alle dis-
cussie. Rond de herdenking van deze ramp in 2003, schreven Cees Loeve,
Krimpen aan den IJssel en Paul Weyling, Capelle aan den IJssel beiden
een boekje met geschiedenissen en herinneringen uit hun gemeenten. In
het kader van 50-jaar Stormvloedkering zijn die verhalen en herinneringen
ineen geschoven, geactualiseerd en aangevuld. Net als de Algerabrug, ver-
bindt dit boek de beide IJsselgemeenten. Nu voor bezoekers van de foto-
expostie verkrijgbaar met een leuke korting.
ISBN nr. 978-90-76217-17-8 € 12,50, 

nu tijdelijk voor expositiebezoekers € 7,50
voor alle leverbare boeken 

ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel
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Expositie
Capelle 40-45

Capels Historisch museum
Bermweg 13

10 september 2017 - 18 augustus 2018
Toegang gratis

Historische Vereniging Capelle

Foto: Museum Rotterdam 40-45 NU

Dief- en Duifhuisje     Nieuwe Laan 11 
2902 BW Capelle aan den IJssel

Foto-expositie 2018:

‘DDee KKeetteennsseeddiijjkk

ddee RRaammpp vvaann ’’5533

eenn ddaaaarrnnaa’
in het kleinste museum 

van Nederland
Open 13 - 16 uur

elke 2e zaterdag april t/m oktober

Toegang gratis

Onze 
exposities .....

..... zijn een
bezoek waard


